Дата

Тема лекційного
/практичного
заняття

23.03.

Лекція
Тема:
Портфельний аналіз
у розробці стратегій
організації

Інститут практичної культурології та арт-менеджменту
Кафедра арт-менеджменту та івент-технологій
Спеціальність 073 Менеджмент
Дисципліна «Стратегічне управління»
Академічна група БМА-41-8
Курс 4
Форма навчання: дистанційна (лекції/практичні)
Завдання з 12.03.2020 – 03.04.2020
Завдання для самостійної роботи / Рекомендовані
питання для підготовки на
навчальні матеріали
практичне заняття
Завдання для самостійної роботи:
1. Стратегічне управління:
охарактеризувати
тримірну
схему нав. посіб. / Уклад.: В. О.
Абеля, діловий комплексний аналіз Могилко, І. А. Дмитрієв, Р.
PIMS
В. Сагайдак-Нікітюк, І. Ю.
Шевченко, О. А. Ященко.
Х.: ХНАДУ, 2016. 252 с.
2.http://www.dut.edu.ua/uplo
ads/l_1233_45082245.pdf

Дистанційна
форма
контролю

ПІБ викладача,
канал
комунікації з
викладачем

Підготовка
конспекту
з
графічним
зображенням
матриць: БКГ–
матриці,
матриці
привабливістьконкурентоспро
можність,
SHELL-DPM
матриці
з
письмовим
опрацюванням
завдання
для
самостійної
роботи
(надсилати на
електронну
пошту
fuete103@gmail.
com)

доц. Воробйова
Н. П.
e-mail:
fuete103@gmail.c
om
тел.
+380973551051

Завдання з 03.04.2020 – 24.04.2020
06.04.

Практичне заняття Побудувати
БКГ-матрицю
на 1. Стратегічне управління:
Тема: Портфельний конкретному прикладі та описати її нав. посіб. / Уклад.: В. О.
аналіз у розробці переваги та недоліки
Могилко, І. А. Дмитрієв, Р.
стратегій організації
В. Сагайдак-Нікітюк, І. Ю.
Шевченко, О. А. Ященко.
Х.: ХНАДУ, 2016. 252 с.
2.http://www.dut.edu.ua/uplo
ads/l_1233_45082245.pdf

Підготовка
конспекту
з
графічним
зображенням
БКГ-матриці та
власним
аналізом
(надсилати на
електронну
пошту
fuete103@gmail.
com)

тел.. Воробйова
Н. П.
e-mail:
fuete103@gmail.c
om
тел..
+380973551051

Підготовка
конспекту
з
опрацюванням
структури
стратегічного
плану
підприємства та
етапами
його
розробки
з
письмовим
опрацюванням
завдання
для
самостійної
роботи
(надсилати на
електронну
пошту
fuete103@gmail.
com)

доц. Воробйова
Н. П.
e-mail:
fuete103@gmail.c
om
тел.
+380973551051

Завдання з 24.04.2020 – 11.05.2020
04.05.20
20

Лекція
Тема:
Стратегічне
планування
в
системі
стратегічного
управління
підприємством

Завдання для самостійної роботи:
охарактеризувати
сучасні
моделі
стратегічного планування діяльності
підприємства

1. Стратегічне управління:
нав. посіб. / Уклад.: В. О.
Могилко, І. А. Дмитрієв.
Х.: ХНАДУ, 2016. 252 с.
file:///C:/Users/User/Downlo
ads/posob_strat_upr%20(1).p
df
2.Відеоматеріали:
Онлайн-лекция Структура
стратегического
управления
https://www.youtube.com/wa
tch?v=IVrmZ9VJ0M4
Стратегическое
планирование.
Дерево
целей.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=S0D32GMsZOo
3.http://www.dut.edu.ua/uplo
ads/l_1233_45082245.pdf

18.05.20
20

Завдання з 11.05.2020 – 22.05.2020
Практичне заняття Побудувати Дерево цілей на прикладі 1. Стратегічне управління:
Тема: Стратегічне конкретного підприємства
нав. посіб. / Уклад.: В. О.
планування
в
Могилко, І. А. Дмитрієв.
системі
Х.: ХНАДУ, 2016. 252 с.
стратегічного
file:///C:/Users/User/Downlo
управління
ads/posob_strat_upr%20(1).p
підприємством
df
2.Відеоматеріали:
Дерево целей. Уроки таймменеджмента
https://www.youtube.com/wa
tch?v=1rPBDMQkh2o
Онлайн-лекция Структура
стратегического
управления
https://www.youtube.com/wa
tch?v=IVrmZ9VJ0M4
Стратегическое
планирование.
Дерево
целей.
https://www.youtube.com/wa
tch?v=S0D32GMsZOo
3.http://www.dut.edu.ua/uplo
ads/l_1233_45082245.pdf

Підготовка
завдання
з
графічним
зображення
побудованого
Дерева цілей на
прикладі
конкретного
підприємства

доц. Воробйова
Н. П.
Google Classroom
курс:
«Стратегічне
управління.
Стратегічне
планування
в
системі
стратегічного
управління
підприємством»

